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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวทิยาลัย  อธิการบด ี และคณบดี 

วันที่  4  ธันวาคม  2552 



คํานํา 
 
 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
รําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ 2552  ดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี  เพื่อเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ตามภาระหนาที่ใน หมวด 4  มาตรา 49 และ มาตรา 50   ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ. 2547   

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
และคณบดี  รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ดําเนินการโดยการศึกษารายการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ศึกษาผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และผลการประเมินจากหนวยงานภายนอก ศึกษารายงานการเงิน             
และงบประมาณ และ ฟงการบรรยายสรุปและสอบถาม อธิการบดี  คณบดี และผูอํานวยการสํานัก 
สถาบัน 
 ผลการประเมินผลงาน ไดนําเสนอผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณบดี และผูอํานวย เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการบริหารนโยบาย กํากับดูแล             
เชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน 
 
 
 

            นพ.ววิฒัน   สุรพรสวัสดิ ์
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงาน 
                ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบด ี

  



บทสรุปผูบรหิาร 
 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดีประจําปงบประมาณ 2552 
เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี คณะผูบริหารทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางใน              
การการบริหารงานเชิงกลยุทธและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป การประเมินมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี   คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี           
และคณบดี เปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผลงานคณบดีและผูอํานวยการ  ประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลงานคณบดีและผูอํานวยการ  ระดับผลการประเมนิ มรีะดบัเปนระดบัพืน้ฐาน 
ระดับปฏิบัติ ระดับพัฒนา ระดับกาวหนา และระดับเชี่ยวชาญ โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 
ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
        ในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยอยูในชวงปรับเปลี่ยนผูบริหารทั้งหมดตั้งแต อธิการบดี 
คณบดี และผูอํานวยการศูนยหรือสํานักที่เทียบเทาคณะ งบประมาณป 2552 ไดอนุมัติตั้งแต               
คณะผูบริหารชุดเดิม  การบริหารงานชวงปลายปงบประมาณจึงยึดแนวปฏิบัติตามภารกิจของ           
แตละหนวยงาน  ดังนั้นการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี จึงยึดถือ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 เปนหลักในการประเมินผลงาน โดยผูบริหารระดับสูงคือ 
อธิการบดี ตกลงตัวช้ีวัดบางตัวกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ   

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555  
พบวา มีคาคะแนนที่ได เทากับ 3.965 อยูในระดับ กาวหนา  มีตัวช้ีวัดที่ต่ํากวา  3 จํานวน 5 

ตัวช้ีวัด คือ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติตออาจารยประจํา รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตออาจารยประจํา/หรือนักวิจัยประจํา และ 
รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได 
ตออาจารยประจํา/หรือนักวิจัยประจํา  

ผลงานดานการเงิน  
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ผลการดําเนินงานเบิกจาย              

ไดเทากับ รอยละ 99.17 จากงบลงทุนทั้งสิ้น 101.263 ลานบาท แยกเปน การเบิกจาย 26.772              
ลานบาท และ กอหนี้ผูกพัน 73.649 ลาน  

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ผลการดําเนินงานไดเทากับระดับ 5 
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การบริหารจัดการองคกร  
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  ดําเนินการไดระดับ 5 
ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง ดําเนินการได ระดับ  4  
ระดับความสําเร็จในการควบคุมภายใน ดําเนินการได ระดับ  4  
ระดับความสําเร็จในการตรวจสอบภายใน ดําเนินการไดระดับ 5 
ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการสารสนเทศ ดําเนินการได รอยละ 80.50 
ระดับความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการไดระดับ  5   
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร  
 
 ในภาพรวมผูบริหารทุกทานเขาใจในภารกิจของแตละหนวยงานเปนอยางดี แมจะมี           
ความแตกตางกันในดานสมรรถนะบาง อธิการบดีอยูระหวางการปรับปรุงงานพื้นฐานเปนหลัก  
งานดานกลยุทธ การนําสูการปฏิบัติงานยังไมชัดเจน ผูบริหารระดับกลางไดแก คณบดี และ
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ไมไดนําเสนอแผนบริหารของแตละหนวยงาน ซ่ึงแตละหนวยงาน           
ตองมีแผนปฏิบัติงานที่รองรับกลยุทธ และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติงานที่รองรับ
กลยุทธ และวิสัยทัศนของหนวยงานตนเองตามที่ไดเสนอวิสัยทัศนไวกอนดํารงตําแหนง อีกทั้ง
ผูบริหารระดับสูงคืออธิการบดี ยังไมไดมอบเปาหมายหรือตัวช้ีวัด ที่แยกยอยใหแตละหนวยงาน 
มหาวิทยาลัยยังไมมี Road map ในการมอบหมายภารกิจและติดตามผลการดําเนินงาน   

ผูบริหารบางทานไมมีความพรอมดานการบริหารเชิงกลยุทธ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจําเปนตอง
มีการพัฒนาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธใหแกผูบริหาร พรอมกับสงเสริมสนับสนุนหนวยงาน          
ที่ยังไมมีความพรอมใหพัฒนาไปพรอมๆกัน ทั่วทั้งองคกร  
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ผลงานดานการดําเนินงาน อยูในระดับกาวหนา 
จุดเดน คือ ผลงานวิจัย และบริการวิชาการ 
ขอท่ีควรพัฒนา คือ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรใหไดตามเกณฑ

มาตรฐาน 
ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับกาวหนา  
จุดเดน คือ การเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม เปนผูมีวิสัยทัศนและมีความกระตือรือรน

ในการปฏิบัติงาน และ มีความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได 



 

 

ค

ขอท่ีควรพัฒนา  คือการเสริมสรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงาน                        
การใหโอกาสเพื่อนรวมงานทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงาน และ               
การสรางแรงจูงใจและเสริมสรางกําลังใจในการทํางานใหแกเพื่อนรวมงาน 

ขอเสนอแนะ คือ การกําหนดกลยุทธ งานวิจัย ทั้งระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับกลุม
จังหวัดในภาคตะวันออก และระดับประเทศ  อธิการบดีมีความตั้งใจ มีหลักการ แตควรปรับปรุง
วิธีการทํางาน การรับฟงความคิดของผู อ่ืน การสื่อสารกับประชาคม และการกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ 
 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีและผูอํานวยการ 
คณบดีคณะครุศาสตร 

ผลงานดานการดําเนินงาน อยูในระดับพัฒนา  
จุดเดน คือ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 
ขอท่ีควรพัฒนา คือ การบริหารจัดการภายใน การมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ            

และการทํางานเปนทีม 
ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับปฏิบัติ   
จุดเดน คือ มีวุฒิภาวะทางอารมณในการปฏิบัติงาน  มีความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม และ

โปรงใส สามารถตรวจสอบได และ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณขององคกรและเปนแบบอยางที่ดี 
ขอท่ีควรพัฒนา คือ การยอมรับในภาวะความเปนผูนําจากเพื่อนรวมงาน ความสามารถ

แกปญหาในการทํางานไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม และ ความสามารถสรางแรงจูงใจและ
เสริมสรางกําลังใจในการทํางานใหแกเพื่อนรวมงาน 

 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลงานดานการดําเนินงาน อยูในระดับพัฒนา  
จุดเดน คือ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 
ขอท่ีควรพัฒนา คือ การบริหารจัดการภายใน การมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ          

และการทํางานเปนทีม 
ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับพัฒนา  
จุดเดน คือ มีความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได ประพฤติ

ตนตามจรรยาบรรณขององคกรและเปนแบบอยางที่ดี  และ เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 



 

 

ง

ขอท่ีควรพัฒนา คือ ความสามารถแกปญหาในการทํางานไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม 
ความสามารถสรางแรงจูงใจและเสริมสรางกําลังใจในการทํางานใหแกเพื่อนรวมงาน และการ
ยอมรับในภาวะความเปนผูนําจากเพื่อนรวมงาน 

 
คณบดีคณะนิติศาสตร 

ผลงานดานการดําเนินงาน ขอมูลไมสมบูรณ  
จุดเดน คือ การจัดมาตรฐานการศึกษาดานนิติศาสตร สามารถผานการรับรองเนติบัณฑิต 
ขอท่ีควรพัฒนา คือ การบริหารงานเชิงกลยุทธ การมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ 

และการใช กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับปฏิบัติ  
จุดเดน คือ สามารถสื่อสารใหกับบุคลากรไดมีความเขาใจอยางถูกตอง ชัดเจน มีทักษะ           

ในการถายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติจากผูบริหารสูผูปฏิบัติไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรวดเร็ว 
และ มีกลวิธีและสามารถใชชองทางการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอท่ีควรพัฒนา คือ ความสามารถแกปญหาในการทํางานไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม 
สามารถสรางแรงจูงใจและเสริมสรางกําลังใจในการทํางานใหแกเพื่อนรวมงาน ความสามารถ
เสริมสรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงานได 

 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลงานดานการดําเนินงาน  อยูในระดับพัฒนา 
จุดเดน คือ แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาคณะ และระบบการประกันคุณภาพ 
ขอท่ีควรพัฒนา คือ จํานวนนักศึกษาสายวิทยาศาสตรที่มีนอย และการพัฒนาหลักสูตรใหม 
ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับพัฒนา  
จุดเดน คือ เปนผูมีวิสัยทัศนและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน มีความคิด

สรางสรรค สามารถสรางแผนกลยุทธและนําไปสูการปฏิบัติ และ เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
ขอท่ีควรพัฒนา คือ ความสามารถตัดสินใจมอบหมายงานใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม

และเปนธรรม   ความสามารถสรางแรงจูงใจและเสริมสรางกําลังใจในการทํางานใหแกเพื่อน
รวมงาน และ ความสามารถเสริมสรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงานได 

 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลงานดานการดําเนินงาน  อยูในระดับกาวหนา 
จุดเดน คือ ผลงานดานวิจัย และการบริการวิชาการ 



 

 

จ

ขอท่ีควรพัฒนา คือ จํานวนนักศึกษาสายวิทยาศาสตรที่มีนอย และการพัฒนาหลักสูตรใหม 
ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับพัฒนา  
จุดเดน คือ เปนผูมีมนุษยสัมพันธดีและสามารถโนมนาวบุคลากรเพื่อสรางความรวมมือใน

การปฏิบัติงาน เปนผูมีวิสัยทัศนและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และ  มีความคิด
สรางสรรค สามารถสรางแผนกลยุทธและนําไปสูการปฏิบัติ   
 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

ผลงานดานการดําเนินงาน  อยูในระดับกาวหนา 
จุด เดนคือ  การบริหารงานเชิ งยุทธศาสตร เชิ ง รุก  โดยสัมพันธกับยุทธศาสตร                         

ของมหาวิทยาลัย การทํางานเปนทีม ผลงานดานวิจัย และการบริการวิชาการ 
ขอท่ีควรพัฒนา คือ สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา เครื่องมือและอุปกรณการเรียนในสาขา

วิศวกรรม และการมีงานทําของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ป 
ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับกาวหนา 
จุดเดน คือ เปนผูมีวิสัยทัศนและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  ไดรับการยอมรับ

ในภาวะความเปนผูนําจากเพื่อนรวมงาน และ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณขององคกรและเปน
แบบอยางที่ดีสวน 

ขอท่ีควรพัฒนา คือ มีกลวิธีและสามารถใชชองทางการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ    
เปนผูมีมนุษยสัมพันธดีและสามารถโนมนาวบุคลากรเพื่อสรางความรวมมือในการปฏิบัติงาน และ
ความสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานไดดวยหลักการและเหตุผล 

 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผลงานดานการดําเนินงาน  อยูในระดับกาวหนา 
จุดเดนคือ การบริการวิชาการ และ การมีหลักสูตรที่เปนที่นิยมของนักศึกษา 
ขอท่ีควรพัฒนา คือ การเพิ่มคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการของคณาจารย  ผลงานดานวิจัย 

และการทํางานเปนทีม 
ผลงานดานสมรรถนะ  ไมมีการประเมิน เนื่องจากอยูระหวางการสรรหาคณบดี 
 

ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  
ผลงานดานการดําเนินงาน  อยูในระดับกาวหนา 
จุดเดนคือ การพัฒนาพระตําหนักวังสวนบานแกว และการพัฒนาแหลงเรียนรู 



 

 

ฉ

ขอท่ีควรพัฒนา คือ กลยุทธที่สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่นๆ ความรวมมอื
ในการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย 

ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับกาวหนา 
จุดเดน  คือ  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณขององคกรและเปนแบบอยางที่ดี                     

มีความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได และ  มีวุฒิภาวะทางอารมณ           
ในการปฏิบัติงาน 

ขอท่ีควรพัฒนา  คือ  ความสามารถนําฐานขอมูลมาใชในการบริหารงานเชิง รุก  
ความสามารถแกปญหาในการทํางานไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม และ  มีกลวิธีและสามารถ             
ใชชองทางการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลงานดานการดําเนินงาน  อยูในระดับพัฒนา 
จุดเดนคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการศึกษาและการพัฒนาระบบหองสมุด  
ขอท่ีควรพัฒนา คือ กลการใหผูรวมงานไดมีโอกาสมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น 
ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับพัฒนา 
จุดเดน  คือ  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณขององคกรและเปนแบบอยางที่ดี                   

มีความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได และ มีวุฒิภาวะทางอารมณ           
ในการปฏิบัติงาน 

ขอท่ีควรพัฒนา  คือ  การใหคําปรึกษาและแนะนําการแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถแกปญหาในการทํางานไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม และ   มีทักษะในการถายทอด
นโยบายและแนวปฏิบัติจากผูบริหารสูผูปฏิบัติไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรวดเร็ว 

 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผลงานดานการดําเนินงาน  อยูในระดับเชี่ยวชาญ 
จุดเดนคือ การบริหารในเชิงรุก และชองทางการเขาถึงขอมูลงานวิจัยหรืองบประมาณ                    

ที่หลากหลายและสรางสรรครูปแบบใหมๆ   
ขอท่ีควรพัฒนา คือ การปรับกลยุทธใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย               

และการพัฒนางานวิจัยไปสูระดับชาติและนานาชาติ  
ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับพัฒนา 



 

 

ช

จุดเดน  คือ  การเปนผูมีมนุษยสัมพันธดีและสามารถโนมนาวบุคลากรเพื่อสราง                     
ความรวมมือในการปฏิบัติงาน    มีวุฒิภาวะทางอารมณในการปฏิบัติงาน และ เปนผูมีวิสัยทัศน    
และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน   

ขอท่ีควรพัฒนา คือ ความสามารถแกปญหาในการทํางานไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม  
การใหคําปรึกษาและแนะนําการแกปญหาในการปฏิบัติงาน และความสามารถนําฐานขอมูลมาใช
ในการบริหารงานเชิงรุก 

 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผลงานดานการดําเนินงาน  อยูในระดับกาวหนา 
จุดเดนคือ การบริหารในเชิงรุก และชองทางการเขาถึงขอมูลงานวิจัยหรืองบประมาณ               

ที่หลากหลายและสรางสรรครูปแบบใหมๆ   
ขอท่ีควรพัฒนา คือ การปรับกลยุทธใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย                

และการพัฒนางานวิจัยไปสูระดับชาติและนานาชาติ  
ผลงานดานสมรรถนะ อยูในระดับพัฒนา 
จุดเดน  คือ  การเปนผูมีมนุษยสัมพันธดีและสามารถโนมนาวบุคลากรเพื่อสราง                       

ความรวมมือในการปฏิบัติงาน   เปนผูมีวิสัยทัศนและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน               
และ เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

ขอท่ีควรพัฒนา คือ ความสามารถสรางแรงจูงใจและเสริมสรางกําลังใจในการทํางาน
ใหแกเพื่อนรวมงาน ความสามารถตัดสินใจมอบหมายงานใหบุคลากรไดอยางเหมาะสมและ              
เปนธรรม และ ความสามารถนําฐานขอมูลมาใชในการบริหารงานเชิงรุก 

 
 


